
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 17/22.6.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 177/2022 
 
Θέμα  2ο Ε.Η.Δ. «Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά του άρθρου -44- του προς συζήτηση νομοσχεδίου στη 
Βουλή επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
21627/17-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή,  που επιδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο 
Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν απών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)  Μέλη, ως κάτωθι:  
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων ,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ου   ΘΗΔ  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
8. Κεφάλας Σταύρος 
9. Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ 
10. Πνευματικός Αλέξανδρος 
11. Σταυρέλης Νικόλαος,  
12. Στριμενοπούλου Γεωργία,  
13. Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ  

14. Μανωλάκης Δημήτριος  
15. Δόντης Μιχαήλ 
16. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ 
17. Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ 

18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
19. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ 
20. Κορδώσης Χρήστος 
21. Πλατής Σπυρίδων 
22. Ξύδη Μιχαλίτσα 
23. Τζέκου Παρασκευή 

 

1. Μπίτζιος Δημήτριος 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
3. Ταγαράς Βασίλειος 
4. Καρασάββας Ιωάννης 
5. Μελέτης Χρήστος 
6. Μπουρσέ Ηλίας 
7. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
8. Καλλίρης Πελοπίδας 
9. Πιέτρης Τιμολέων 
10. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 
 
          οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   
 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
2. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 

 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
4. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
5. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
8. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
9. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
10. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
12. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
13. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. 

Βασιλείου 
14. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
15. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
17. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
18. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
19. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 
20. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 

 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο κ. Σταυρέλη 
Νικόλαο, επικεφαλής της παράταξης «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» , ο οποίος  πρότεινε τη συζήτηση  εκτός ημερήσιας 
διάταξης ως κατεπείγοντος του θέματος «Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά του άρθρου 44 του  προς συζήτηση 
νομοσχεδίου στη Βουλή επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου»  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον και 
ν΄ αποφασίσει  επ΄ αυτού ενόψει της συζήτησης του σχεδίου νόμου στη Βουλή.    
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε το λόγο στον κ. Σταυρέλη Νικόλαο για να 
αναλύσει περαιτέρω το θέμα, ο οποίος ανάφερε ότι είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Εσωτερικών  «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης –Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων 
και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου 
Εσωτερικών», η οποία έληξε χθες 21 Ιουνίου 2022, όπου στο άρθρο - 42- ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 
67 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) μετά από τις λέξεις «ή του δημάρχου» διαγράφονται οι λέξεις «η συμβούλου επικεφαλής 
δημοτικής παράταξης» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:  
 
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα 

θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας 

ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του 

δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις 

απόψεις τους οι επικεφαλής  των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

Αποκλείει δηλαδή τους επικεφαλής των παρατάξεων να προτείνουν θέματα προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης 

Για μένα είναι επαίσχυντη αυτή η διάταξη.  Αυτή η διάταξη δεν επέχει θέση σήμερα στη δημοκρατική λειτουργία του 
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πολιτεύματος και δη των Δημοτικών Συμβουλίων. Εδώ είμαστε ένα Σώμα και αν ένα θέμα κρίνεται από την πλειοψηφία  

του Σώματος κατεπείγον, συζητείται. Αν δεν κρίνεται δεν συζητείται, ότι κι αν ισχυρίζεται ο επικεφαλής. Κατά συνέπεια 

θα είναι ένα τραγικό λάθος της Κυβέρνησης να περάσει αυτή τη διάταξη -δεν γνωρίζω από πού εκπορεύτηκε, πλην 

όμως  είναι καταδικαστέα. 

Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων κατά τη τοποθέτησή του ανάφερε ότι η άποψή μας είναι ότι πρέπει ν΄ 

αποσυρθεί με ευθύνη της Κυβέρνησης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αυτή η αντιδημοκρατική διάταξη που διαχρονικά 

ξεπερνά και αυτή την Αυτοδιοίκηση. Και να τονίσουμε εδώ ότι η ΚΕΔΕ με τη σημερινή πλειοψηφία (Ν.Δ.) έχει 

τοποθετηθεί αρνητικά και μάλιστα ομόφωνα. Ας ελπίσουμε λοιπόν, μετά τα ψηφίσματα που θα βγουν από τα Δημοτικά 

Συμβούλια, αλλά και την πίεση της ΚΕΔΕ, αυτή η απόφαση μέσα στη Βουλή ν΄ ανατραπεί. Άρα να βγει ένα ψήφισμα, 

να το διαμορφώσετε εσείς κ. Πρόεδρε και ν΄ αποσταλεί στη Κυβέρνηση. 

Η κα Ξύδη Μιχαλίτσα κατά την τοποθέτησή της  μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι συμφωνώ κι εγώ να βγει το ψήφισμα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το καθ΄ ύλην αρμόδιο για την έκφραση των τοπικών κοινωνιών. Οπότε δεν είναι δυνατόν 

να μην υπάρχει η δυνατότητα να τίθενται θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο.  

Η κα Τζέκου Παρασκευή μεταξύ των άλλων κατά την τοποθέτησή της ανάφερε ότι κι εγώ συμφωνώ, απλά να 

συμπληρώσω ότι το συγκεκριμένο γεγονός είναι το τελευταίο βήμα σε μια σειρά αντιδραστικών ρυθμίσεων  οι οποίες 

αποσυντονίζουν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως οι αλλαγές που έγιναν με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής και των Επιτροπών. Είναι κι αυτό σε αντιδραστική κατεύθυνση και δεν διευκολύνει ούτε τη 

συζήτηση, ούτε να γίνεται πιο γόνιμα ο διάλογος και να παίρνονται αποφάσεις. 

Ο Πρόεδρος συνοψίζοντας ανάφερε ότι θα λάβει υπόψη του όλα όσα ετέθησαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους κατά 

την τοποθέτησή τους και θα συντάξει το ψήφισμα διαμαρτυρίας, το οποίο θα αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών 

και στη ΚΕΔΕ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
και αφού έλαβε υπόψη του, τις ανωτέρω τοποθετήσεις των Συμβούλων, το άρθρο -44- του προς ψήφιση σχεδίου νόμου 
στη Βουλή,  τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου 
ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων 
(άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά του άρθρου -44- που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Εσωτερικών  «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης –Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων 
και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου 
Εσωτερικών»,  το προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, το οποίο έχει ως εξής:    
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο διαμαρτύρεται εντονότατα όσον αφορά την τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 
3852/2010, με το άρθρο -44- του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται πλέον στους επικεφαλής 
δημοτικών παρατάξεων να θέτουν προς συζήτηση προτάσεις ή θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και τούτο διότι με την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης υποβαθμίζεται η λειτουργία του Δημοτικού 
Συμβουλίου και ο θεσμικός ρόλος των λοιπών παρατάξεων κατά τρόπο αντιδημοκρατικό και κατά παράβαση του 
Συντάγματος..- 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                               Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17/ 177 / 2022 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 27-06 - 2022 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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